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Aan de zijlijn
Ja inderdaad, dit WK staan 
we aan de zijlijn. Oranje is er 
niet bij. De beleving is anders. 
Voor je plezier wat wedstrijden       
kijken die naar jouw mening 
interessant voetbal op kunnen 
leveren. Geen stille straten 
omdat Oranje moet spelen. 
Gewoon tijd voor andere din-
gen en je in alle rust voor-
bereiden op de Ulftse kermis, 
waar we niet aan de zijlijn 
staan. Kermis is bij ons in veel 
gevallen een complete reünie. 
Je gaat naar de tent, pakt een 
biertje en voordat je je om-
gedraaid hebt, heb je al een      
kameraadschappelijk hand op 
je schouder en tref  je de eerste 
oude bekende en wordt er 
weer teruggeblikt op het af-
gelopen jaar. De laatste keer 
dat je elkaar tegen kwam was      
immers vorig jaar met de ker-
mis toch? De rest van het jaar 
leeft iedereen grotendeels zijn 
eigen leventje, ver weg of dicht 
bij, maar in de tent lijkt het wel 
of je elkaar gisteren nog hebt 
gezien. Dat doet de kermis       
met de Ulftenaren, gezelligheid 
troef en iedereen hoort erbij, 
daar kennen we geen zijlijn. Na 
de kermis is het dan nog een 
maandje doorploeteren voor-
dat de zomervakantie voor de 
deur staat. Dan loopt ook Ulft 
weer leeg en is het tijdens de 
bouwvak wel duidelijk stiller 
op straat. Iedereen schakelt 
een tandje terug, de druk is 
dan even van de ketel. Tijd om 
even bij te laden en te ontspan-
nen. Misschien een idee om, de 
ondertussen niet meer weg te 
denken, jaarlijkse Ulftse Krant 
fietsroute eens te proberen. Ik
heb gehoord dat deze ook dit 
jaar weer verrassend mooi is.
Fijne kermisdagen en veel fiets-
plezier.

Zijlijn

Tien jaar geleden zetten de drie 
Ulftse schutterijen Sint Hubertus, 
De Eendracht en Sint Joris op 
het pleintje tegenover cafetaria 
De Splitsing een gezamenlijke 
schuttersmast neer. Komende 
zaterdagmiddag (16.30 uur) is 
op die symbolische en centrale 
plek ook voor het eerst de offici-
ele opening van de Ulftse kermis 
door burgemeester Otwin van 
Dijk. 

De locatie van de mast is niet 
toevallig gekozen: hoek Debbes-
hoek, Ir. Sassenstraat en Frank 
Daamenstraat is het exacte mid-
den tussen de territoria van de
drie verenigingen De Een-
dracht (Oer), Sint Hubertus 
(Kennedyplein) en Sint Joris 
(Pol). Sinds 2008 staat daar een 
mast van de schutterijen; daar 

worden de vlaggen gehesen, 
waarna de drie korpsen in elkaar 
schoven en als één geheel naar 
een van de drie verenigingen 
liepen. Daar deed burgemeester
Van Dijk dan zijn woordje en 
vond een vendelhulde plaats. 
Maar daar komt verandering 
in: komende zaterdag is ook die      
officiële opening bij de gezamen-
lijke mast.

Hoe het ruim tien jaar
geleden begon? 
Het was een initiatief van de drie 
regerende koningen, vooral van 
Roy Nas van St. Hubertus. ”Ik 
wilde eigenlijk wel een speciaal 
tintje geven aan mijn konings-
jaar.” En dat werd het: Nas trom-
melde zijn collegakoningen Jan 
Kok van De Eendracht en Freek 
Roes van St. Joris op. 

”Toen hebben we met de drie 
koningen de denktank aangezet.”
Al gauw kwam het trio op het 
idee van een gezamenlijk herken-
ningspunt van hun drie schutte-
rijen. Nas: ”Een centrale mast, 
op de neutraalste plek van Ulft,” 
zegt hij over de locatie tegenover 
De Splitsing. Veel meer opties 
waren er overigens ook niet: 
”Want vrijwel alle andere grond 
behoorde wel toe aan een van de 
partijen. Deze mast is echt van 
ons samen!”

De rolverdeling tussen de drie 
koningen was al net zo snel ge-
vonden. Nas: ”Jan was thuis in 
de financiële sector, Freek was 
de technische man en ik de man 
’die wel makkelijk proaten kon’.” 
Dat praten, onder meer bij de 
gemeente, ging Nas goed af; de 

bouwvergunning voor de mast 
werd razendsnel bemachtigd en 
ook werd de gemeente overge-
haald om het kunstwerk, dat op 
het pleintje stond, te verplaatsen 
naar zorgcentrum Debbeshoek. 
Nas had destijds al snode plan-
nen om de samenwerking tussen 
de schutterijen verder vorm te 
geven. ”Maar de tijdsgeest stond 
dat toen nog niet toe.”

Een decennium later is dat              
anders, zo bleek afgelopen win-
ter. Om nog eens extra stil te 
staan bij de tiende verjaardag 
van de schuttersmast besloten de 
drie besturen samen om dit jaar 
ook de officiële opening van het 
kermisweekend bij het centrale 
pleintje te laten plaatsvinden. 
De koningen van toen menen 
dat het publiek deze primeur niet 
mag missen en hopen dat er veel 
toeschouwers afkomen op deze 
’mast see’. ”Het is altijd al een 
mooie ceremonie,” zeggen de 
drie. ”De verschillende korpsen 
schuiven in elkaar, de vlaggen 
worden gehesen en dan gaan we 
als één Ulfts korps rond.”

Dat gebeuren moet nu alleen nog 
maar specialer worden. ”Want 
we gingen dan altijd gezamenlijk 
naar een van de drie verenigin-
gen, waar de vendelhulde was en 
de burgemeester een toespraak 
hield. Het was jammer dat daar 
dan veel minder volk was dan 
eerder bij de mast en dat al die 
mensen dat moesten missen. Nu 
bereik je veel meer mensen van 
de hele gemeenschap, dat zorgt 
ook voor meer betrokkenheid.” 
Of de gezamenlijke opening een
vervolg krijgt, zal worden beslo-
ten na een evaluatie en is officieel 
aan St. Joris, in 2019 de organise-
rende thuisvereniging nadat dit
jaar de beurt was aan St. Huber-
tus. Maar de kans is groot dat
zaterdag een mooie nieuwe tra-
ditie geboren wordt: ”Het voelt 
nu al veel logischer.”

Schuttersmast nu echt 
stralend middelpunt

V.l.n.r.: Freek Roes (St. Joris), Jan Kok (De Eendracht) en Roy Nas (St. Hubertus).
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Grote accu 400 W, Bosch Systeem

Magura hydraulische remmen
8 versnellingen, Grijs - zwart

Van 2549,-  Nu voor 2299,-

Onze jubileum actie

Op alle gebruikte
sportieve fi etsen incl.
Race- en ATB-fi etsen

€ 50,- korting

Gebruikte fi etsen

Deze maand
Bij een reparatie of aankoop

van een buitenband

de binnenband gratis

Banden actie

Zie www.mekersfi etsen.nl
voor alle 2e hands modellen
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            uit voorraad v.a. € 2649,-
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Uitvoeringsnota drugsbeleid
Al sinds de invoering van het 
coffeeshopbeleid in 2006 spant 
de gemeente zich in om de nega-
tieve effecten van de handel en 
het gebruik van drugs tegen te 
gaan. Door nieuwe ontwikkelin-
gen en gewijzigde inzichten is nu 
de Uitvoeringsnota Drugsbeleid 
opgesteld en vastgesteld. Met dit
drugsbeleid wil de gemeente     
onder meer bereiken dat jonge-
ren niet worden blootgesteld aan 
onverantwoorde risico’s die aan 
drugs verbonden zijn. Ook wil 
ze de handel en het gebruik van 
softdrugs reguleren d.m.v. pre-
ventie/voorlichting, de verkoop-
punten beperken (er wordt maar 
één coffeeshop toegestaan) en 
door strenge eisen te stellen aan 
de exploitatie. Verder zet de ge-
meente zich in voor het behoud 
van een goed woon- en leefmilieu 
in de omgeving van de coffeeshop 
en wil ze de illegale handel en in-
vloeden vanuit criminele circuits 
terugdringen. De gemeente voert 
een zero tolerance beleid op alle 
andere drugs die verboden zijn 
volgens de Opiumwet.

Jeugdsportfonds 
Woensdag 16 mei was de start-
bijeenkomst Jeugdfonds Sport 
& Cultuur (JFSC). Dit fonds zet 
zich in voor kinderen uit kans-
arme gezinnen die graag willen 
deelnemen aan een sport- of cul-
tuurvereniging. Ouders kunnen 
hun kinderen niet zelf aanmelden 

want JSFC werkt met intermedi-
airs (tussenpersonen). Dit zijn 
bijvoorbeeld jeugdwerkers, leer-
krachten, schoolartsen of hulp-
verleners. Zij houden nauwlet-
tend in de gaten welke kinderen 
eventueel in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming uit dit 
fonds. Zij dienen ook de aanvraag 
in. De Rabobank Foundation 
steunt dit project met een bedrag 
van € 5000,-. Daarmee maken zij 
het mogelijk dat meer kinderen 
in de gemeente gebruik kunnen 
maken van het Jeugdfonds sport 
en cultuur.  

Frank Daamenstraat 23-23a
De gemeenteraad heeft op 24 
mei het bestemmingsplan ’Frank 
Daamenstraat 23-23a Ulft’ onge-
wijzigd vastgesteld. Het bestem-
mingsplan voorziet in het alsnog 
toestaan van detailhandel in vo-
lumineuze goederen, het vergro-
ten van de maximale bouwhoogte 
naar 12 meter en het verplaatsen 
van de aanduiding ’bedrijfswo-
ning’ conform de huidige situatie 
op voornoemde locatie. Het be-
stemmingsplan ligt van 7 juni tot 
en met 18 juli 2018 voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis.

Voorbereidingsbesluit 
Woningbouwplanning 
Eveneens op 24 mei heeft de 
gemeenteraad besloten om 
een voorbereidingsbesluit te 
nemen. In dit besluit, dat in-
gaat op 8 juni 2018, wordt ver-
klaard dat een bestemmingsplan 
wordt voorbereid ten behoeve 
van de uitvoering van fase 1 
beleidsnotitie Woningbouwplan-
ning Oude IJsselstreek (hierna: 
WBP). In de WBP is het gemeen-
telijke Woningbouwprogramma 

tot 2025 vastgelegd. Het voorbe-
reidingsbesluit ligt vanaf 7 juni 
2018 tot en met 18 juli 2018 voor 
iedereen ter inzage. 

Nieuwbouw MMP
Het gemeentebestuur is van 
plan bestemmingsplannen voor 
te bereiden voor: Kerkplein 3 in 
Gendringen (nieuwbouw woon-
zorgcentrum MMP) en voor het 
Centrum Terborg 2018. Tegen dit 

voornemen kunt u geen zienswij-
zen indienen en er worden ook 
geen stukken ter inzage gelegd. 
Te zijner tijd wordt wel een ont-
werp van het bestemmingsplan 
ter inzage gelegd. Dan is het mo-
gelijk om te reageren op het plan. 

Taxus Taxi 
De Taxus Taxi haalt op elke        
locatie in de gemeente gratis 
snoeisel op. U moet hiervoor    

wel eerst een afspraak maken via:
www.taxustaxi.nl/afspraak.nl
Op de afgesproken dag kunt u 
het snoeisel aanbieden in de gra-
tis Taxus Taxi tas. Deze tassen 
en zeilen om het snoeisel op te 
vangen zijn verkrijgbaar op de 
gemeentewerf en bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Het 
Taxussnoeisel wordt gebruikt 
voor de productie van medicatie 
tegen kanker.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Eikenprocessierups

Ondanks de biologische bestrijding die de gemeente ook dit jaar weer heeft gedaan, is er in een korte 
periode een explosie geweest van eikenprocessierupsen. Door het warme weer verplaatsen de beestjes 
zich sneller. Ze vervellen eerder en gaan op zoek naar koelere plekken. Dat maakt de kans groter dat u 
in contact komt met de brandharen die de rups loslaat. De overlast zal het grootst zijn vanaf begin juni 
en aanhouden tot in juli. Wat u moet doen als u in aanraking bent gekomen met de rups, vindt u op de 
website van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl

200 jaar voetbal wordt gevierd op IJsselweide

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Al jaren zijn de voetbalclubs 
SDOUC en v.v. Gendringen 
goede buren, die samen gebruik-
maken van sportcomplex de 
IJsselweide. Het toeval wil dat de 
Ulftse en de Gendringse vereni-
ging deze zomer samen 200 jaar 
bestaan: bij SDOUC is het 
110-jarig jubileum, Gendringen 
viert de 90e verjaardag. Zaterdag 
1 september vinden de festivitei-
ten plaats, aan beide zijden van 
de IJsselweide voor jong en oud. 

De samenwerking tussen v.v. 
Gendringen en SDOUC verloopt 
in goede harmonie, zoals onlangs 
nog met de IJsselweide Cup,
het gecombineerde jeugdtoer-
nooi dat afgelopen maand voor 
de vierde keer georganiseerd 
werd. Of het ooit van een fusie 
komt? Wie weet. Maar eerst vie-
ren beide clubs in ieder geval nog 
hun eigen feestje. 

SDOUC begint de viering van 
het jubileum op 1 september met 
een middagprogramma voor de 
hele jeugd. ”Daarna is er een 
feestavond voor alle leden,” ver-
telt vicevoorzitter Roy van Aalst. 
Nadat de Ulftenaren tien jaar 
geleden hun eeuwfeest vierden, 
wordt ook bij de komende mijl-
paal stilgestaan. Van Aalst: ”We 
pakken natuurlijk niet zo uit als 
bij het 100-jarig bestaan, maar 
we vonden dat we wel wat voor 
onze leden moesten doen.”

Met de wijze waarop de historie 
van SDOUC op beeld is vastge-
legd, zit het in ieder geval wel 
goed. Het archief bestaat uit 
bijna 11.500 foto’s, die staan op-
geslagen op een Franse server 
en worden beheerd door Wim 
Woonings. Een zeer omvangrijke 
beeldbank, die bovendien vrijwel 
de gehele geschiedenis van de 

club beslaat; de oudste foto komt 
uit 1912, slechts vier jaar na de 
oprichting in 1908. 

Aan de Gendringse kant van de 
IJsselweide is op 1 september 
eveneens genoeg te doen. In de 
kantine is een foto-/videodocu-
mentaire, buiten vinden zater-
dagmiddag jubileumwedstrijden 
plaats. 

Tal van sterren uit het verleden 
laten dan nog één keer hun kunst-
je zien. Spelers die jarenlang in 
de hoofdmacht uitkwamen, maar 
ook andere bijzondere oud-voet-
ballers. Een mooie mix, met de 
pas afgezwaaide Niek Blumer en 
Sander Kuiperij, oude rotten als 
Eddy Meijer en de gebroeders 

Peter en Frank Lukassen en met 
de uit Noord-Brabant overge-
vlogen Boudewijn Ross, die deel 
uitmaakte van het ijzersterke 
Gendringen van de jaren 60 én 
met het Nederlands studenten-
elftal op het EK speelde in 1974.

In de avond is er voor leden, 
ouders, oud-leden, ereleden, 
sponsoren en vrijwilligers als af-
sluiter een spetterend feest met 
muziek van de band ACHTUNG. 

De jeugd van v.v. Gendringen 
komt een dag eerder al aan 
bod: op vrijdagavond 31 augus-
tus worden er voor de pupillen 
en junioren leuke activiteiten 
georganiseerd.

5-8-1983 Oude glorie SDOUC t.g.v. 75-jarig bestaan SDOUC. Achter 
v.l.n.r. Frans Kok, Piet Overbeek, Hennie Overbeek, Aloys Wenting, 
Gerard Kok, Theo Reijntjes, Willy Huls, Hans Westerhof, Wim (pip-
pie) Aalders, Wim Woonings. Voor v.l.n.r. Theo Vinkenvleugel, Frank 
Konings, Jan te Pas jr. Theo Overbeek, Bennie Reijntjes, Jos Driever, 
Bertie Robben.

Een foto van het elftal van V.V. Gendringen uit 1969. Op de achter-
grond de oude sporthal.



Gendringse Fietsdagen
Alle prijzen die zijn gevallen op 
de loten en startkaarten zijn 
opgehaald. Dus als u nog loten 
hebt; helaas, maar dan kunnen 
ze weg. Volgend jaar hopen we u 
weer te mogen begroeten tijdens 
de Gendringse Fietsdagen.

”Rimpelingen” in Sinderen
Dit jaar bestaat ’t Buurtschap 
35 jaar. Dit wordt gevierd met het 
openluchtspel ”Rimpelingen” op
6 en 7 juli in het Michelts bos in 
Sinderen. Kaarten kosten €15,-; 
kinderen €7,50. Reserveren kan 
via www.tbuurtschap.nl en 
telefonisch: 0315-617282.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 2 juli en 6 augustus 
weer haar maandelijkse bingo 
voor leden om 14.30 uur in ’t 
Hemeltje te Ulft. Nieuwe leden 
zijn welkom en kunnen zich op 
deze middag aanmelden. 

Beginnerscursus EHBO
In september start EHBO Ulft 
bij voldoende deelname met een 
nieuwe cursus EHBO. De cursus 
wordt gegeven in het Almende 
College Locatie wesenthorst in-
gang Debbeshoek te Ulft.
Kosten voor de gehele cursus 
(theorie, praktijk, leermiddelen 
en examens) bedragen 170 euro. 
Er zijn zorgverzekeraars die deze 
kosten vergoeden. Het minimale 
aantal deelnemers bedraagt 10 
personen. Na het behalen van het 
EHBO diploma wordt de cursist 
automatisch lid van de EHBO 

vereniging Ulft. De cursist is ver-
plicht om minimaal 6 herhalings-
lessen per jaar te volgen om het 
diploma geldig te houden. 
De Herhalingslessen worden in  
principe de eerste maandag van 
de maand gegeven van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in het Almende col-
lege locatie Wesenthorst te Ulft.  
De cursus is inclusief verband-
leer, Eerste Hulp aan kinderen  
reanimatie en AED. Wandel-
letsel en Eerste Hulp bij sportlet-
sel worden in de herhalingslessen 
opgenomen. Voor verdere infor-
matie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat EHBO Ulft
ehbo-ulft@live.nl, 0315-654558

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 16 juli en 20 augustus een 
instuifmiddag vanaf 14.00 uur in 
zaal het Hemeltje te Ulft. Er 
wordt een kaartje gelegd (o.a. 
solokaarten, jokeren, 3/15), rum-
mikub gespeeld en gesjoeld;     
andere spelen zijn welkom. De 
entree is gratis en men hoeft geen 
lid te zijn! De koffie kost slechts 
€1,- en er is ruimte voor zo’n 80 
deelnemers, dus breng partner, 
buren en vrienden mee! 

Rommel- en vlooienmarkt 
Op zondag 15 juli is er een 
rommel- en vlooienmarkt bij 
Koffieboerderij Groot Nibbelink
in Sinderen. Aanvang 10.00 uur.  
Entree markt € 2,50, en de speel-
tuin gratis.

Steenovenconcert Etten
Op maandag 2 juli vindt om 20.00 
uur in de Steenoven te Etten het 
Steenovenconcert plaats met het
Ettens Mannenkoor en Harmonie
onderling Genoegen. Entree 
Gratis, zaal open 19.00 uur. 

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor 1 augus-
tus terecht op het spreekuur in 
Zaal De Mulderije, in Ulft. Voor 

senioren kost de keuring € 35,- 
en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E is het € 55,-.
Voor informatie en een afspraak
belt u tijdens kantooruren naar
het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via
www.regelzorg.nl. Veel gemeen-
ten verstrekken geen keuringsfor-
mulieren (Gezondheidsverkla-
ring) meer en verwijzen naar het 
CBR. De Gezondheidsverklaring 
is echter ook verkrijgbaar bij 
Regelzorg en kost € 41,-. De ver-
werking en beoordeling van de 

Gezondheidsverklaring door het 
CBR kan tot 3 maanden in be-
slag nemen. Geadviseerd wordt 
om ten minste 4 maanden voor 
het verlopen van de geldigheid 
van het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. 

Zomeractiviteiten 
voor jong en oud bij 
DRU Cultuurfabriek
In de zomermaanden bruist het 
in en rondom de DRU Cultuur-
fabriek in Ulft.  
In samenwerking met Songs &
Whispers brengt de Cultuur-
fabriek deze zomer voor jong 
en oud Muziek aan het water.
De zomeractiviteiten vinden 
plaats aan het water bij het 
Ouhrlokaal (in het Ketelhuis). 

Op 14 juli is dat de Amerikaanse 
Paul Messinger. Dichter, song-
writer, vocalist en instrumentalist 
uit New York. 
Op donderdag 19 juli kunnen
bezoekers tijdens Pizza & Pasta 
genieten van een heerlijke 
Italiaanse avond met overheer-
lijke Italiaanse pizza’s en pasta’s. 
Gitaar spelen, drummen of zingen
kan op zaterdag 21 juli tijdens 
Muziek rond het kampvuur. Op 
zoek naar verkoeling tijdens 
een zwoele zomeravond? Kom 
dan naar de Summer Night op 
vrijdag 27 juli. Vrijdag 3 augus-
tus kunnen bezoekers genieten 
van Bier, Blues en BBQ. 
Illusionist Peter Eggink geeft   
een try-out van zijn show 
Ontmaskerd. 
Op 24 augustus kunnen vrien-
den de strijd met elkaar aangaan 
tijdens de Pubquizavond en 
een dag later kunnen liefheb-
bers genieten van de zomerfilm 
Tulipani. Tijdens vier verschil-
lende avonden verzorgen veel-
belovende  jonge pianisten vanuit 
de hele wereld Zomerse Piano-
concerten in het Ouhrlokaal.
Iedere zondag in de zomer 
nemen ervaren gidsen van het
DRU Industriepark bezoekers
in 75 minuten door de Cultuur-
fabriek en over het Industrie-
park. Ook voor kinderen is er 
van alles te beleven in en rond-
om de DRU Cultuurfabriek. Op 

drie woensdagmiddagen zijn er 
voor kinderen vanaf 5 jaar knut-
selmiddagen onder begeleiding 
van onze knutselleiders. Het hele
zomerprogramma is te vinden 
op: www.drucultuurfabriek.nl

Rommelmarkt Camping 
Slootermeer
Op Camping Slootermeer in 
Etten wordt op donderdag 
16 augustus van 10.00-16.00  uur
een grote Rommelmarkt geor-
ganiseerd. Er zullen meer dan 
100 kramen zijn met allemaal 
tweedehands spulletjes. Tevens 
is er live muziek. Kom gezellig 
langs voor leuke koopjes. Entree 
is gratis.

Rommelmarkt Etten
Op zondag 1 juli vindt de 41e 
Grote Ettense Rommelmarkt 
plaats op en rond het dorpsplein 
van 10.00 tot 16.00 uur aan de 
Dorpsstraat in Etten, georgani-
seerd door Harmonie Onderling 
Genoegen.

Vakantieconcerten 
Ulfts Mannenkoor
Het Ulfts Mannenkoor is trouw 
aan haar tradities en het koor 
zal dan ook voor de 37e keer op 
rij het seizoen afsluiten met 
twee   vakantieconcerten. Onder 
leiding van dirigent Christo 
Guenov zal het koor op de laat-
ste dinsdag voor de zomerva-
kantie in twee verzorgingscentra 
optreden.
 
Het eerste concert vindt plaats 
op dinsdag 3 juli om 19.00 uur 
in het verzorgingscentrum Maria 
Magdalena Postel te Gendringen. 
Om 20.15 uur volgt in het verzor-
gingscentrum De Debbeshoek te 
Ulft het tweede optreden. Het 
koor wordt op de piano begeleid 
door Henk Bennink en de pre-
sentatie is in handen van Debby 
Wissing. 

Olde Kermis
Kermiszaterdagavond 7 juli is 
de negende editie van de ’Olde 
Kermis’ van 20.00 uur tot 01.00 
uur. Alleen voor genodigden! 
Thema dit jaar is Love Boat.
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Huttepiepen doneren aan Stichting ALS NL 

Midwinterhoorngroep De Huttepiepen heeft vorig jaar mini-midwinterhoorntjes verkocht en de opbrengst 
daarvan geschonken aan KiKa. Het seizoen 2017-2018 is de stichting ALS Nederland het goede doel 
waarvoor de groep zich heeft inzet. Amyotrofe laterale sclerose of ALS is een tamelijk zeldzame neuro-
logische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische 
schors van de hersenen afsterven. Daardoor ontstaat progressief krachtsverlies en verlamming. Een nare 
ziekte. De Huttepiepen hebben dit jaar €100,-, bijeengebracht met de verkoop van de ’mini-hoorntjes’. 
De opbrengst is aan de stichting ALS Nederland gedoneerd. Tijdens het maken van de nieuwe groepsfoto 
door Joop van den Bosch is door Willibrord Egberts, die deze hoorntjes maakt en Gerhard Frazer het    
bedrag symbolisch overhandigd aan Liza Kroezen, de contactpersoon namens de stichting. Inmiddels is 
er, mede met dank aan een gulle ’Huttepieper’, opnieuw een bedrag van €100,- binnen. Ook dit bedrag 
gaat naar deze stichting. Ook het komende seizoen zullen de Huttepiepen mini-hoorntjes gaan verkopen.
Ook die opbrengst zal naar een goed doel gaan. Op de foto v.l.n.r. Willibrord met de cheque, Liza 
Kroezen en Gerhard met een display met hoorntjes. (Foto Joop van den Bosch)

De eerste VVV Zomerfietstocht start dit jaar in 
Terborg en doet Montferland aan. Zondag 8 juli
kan er vanaf 11.00 uur gestart worden vanaf 
Restaurant De Roode Leeuw in Terborg. Deze 
mooie en afwisselende tocht gaat richting ’s-Hee-
renberg en Stokkum waar voldoende horeca-
gelegenheid is om even te pauzeren. Deelnemers 
kunnen vanaf hier kiezen of ze de route willen
verlengen met een extra lus van 20 km. De fiets-
route is 35 km. en met de extra lus wordt de 
fietstocht verlengd tot 55 km. door het glooiende 
landschap van Spijk en Elten. Via Montferland en 
Zeddam gaat de tocht deels langs de Oude IJssel 
weer terug naar Terborg. Er kan gestart worden 
tussen 11.00 en 13.00 uur bij De Roode Leeuw aan 

St. Jorisplein 14 in Terborg. Deelname bedraagt   
€2,50 per persoon. 
De vrijwilligers van de VVV Oude IJsselstreek 
organiseren deze zomer zes fietstochten. Het is 
altijd op een zondag en we zetten nog even alle 
data op een rij:
8 juli Terborg, De Roode Leeuw
15 juli Silvolde, De Buurman
22 juli Varsseveld, Van Pallandthal
5 augustus Gendringen, Diekshuus
12 augustus Terborg, De Roode Leeuw
26 augustus Varsseveld, Van Pallandthal

www.vvvoudeijsselstreek.nl
facebook.com/vvvoudeijsselstreek

VVV Zomerfietstocht vanuit Terborg 
naar Montferland 
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De kermis staat ook bij schutters-
gilde Sint Hubertus weer voor de 
deur op het J.F. Kennedyplein en 
zoals altijd is ook dit jaar weer 
iedereen welkom. Maar in het 
bijzonder geldt dat dit keer voor 
slagwerkers; die kan de vereni-
ging goed gebruiken. Om het 
gilde ’van rouwen tot trouwen’ 
bij te kunnen staan.

Zoals een schutterij er in het 
algemeen in voor- en tegenspoed 
is voor de gemeenschap, zo geldt 
dat ook voor de slagwerkgroep 
bij Sint Hubertus. De drumfan-
fare van het Ulftse gilde, achter 
’t Klooster, staat paraat bij con-
coursen en als er wat te vieren 
valt. ”Maar een begrafenis is 
ook mooi,” zegt Chris Nijland, 
al jarenlang slagwerker bij St. 
Hubertus. ”Ik snap dat het gek 
klinkt, maar het is heel mooi om 
te doen. Met een zwart doek op 
de kleine trom speel je dan heel 
gedragen de dodenmars. Het is 
een andere rol dan tijdens andere 
bijeenkomsten, maar ook een 
prominente rol. Het heeft wel 
wat, zo breng je de overledene 
een mooi eerbetoon.”

Het is immers waar het gilde zijn 
bestaansrecht aan ontleent: de 
gemeenschap dienen ’van rou-
wen tot trouwen’. ”De leuke en 
ook de minder leuke dingen, het 
hoort er allemaal bij.” 
Nijland weet haast niet beter: 
”Ik doe dit sinds ik 12 ben en ik 
ben nu al dik de 40 gepasseerd. 
Alleen hebben we nu wel een 
klein clubje,” zegt hij over de 
slagwerkgroep. 

St. Hubertus heeft daarom een 
prachtige vacature, in de zoek-
tocht naar ’irritante’ versterking: 
’Ben jij iemand die (tot irritatie 
van anderen) altijd al lekker 
meetikt met je voeten, trom-
melt met je vingers als je naar 
muziek luistert? Dan heb je ‘last’ 
van ritmegevoel. Dat komt mooi 
uit want naar jou zijn we dan op 
zoek!’

En dan krijg je de kans om opge-
leid te worden en bovendien een 
belangrijke bijdrage te leveren. 
“Want je bent het kloppende 
deel van de muziek, de slagwer-
kers bepalen of het lekker loopt 
of niet,” legt Nijland uit. 
”Als het ritme niet goed zit,     
blazen bijvoorbeeld de blazers 
ook niet lekker. Het is echt bepa-
lend, al vanaf het eerste moment, 
het intikken.” Dat geldt tijdens 
marsen op straat, maar er wordt 
ook muziek van bijvoorbeeld 

Phil Collins, Michael Jackson en 
Tina Turner gespeeld.

Eén ding is in ieder geval zeker: 
nieuwe slagwerkers zullen – net 
als alle andere nieuwkomers ove-
rigens – met open armen ontvan-
gen worden bij Sint Hubertus. 

Dat ondervond ook trompettist 
Robert Marcus, toen hij zich in 
2000 na een lange periode van 
’muzikale rust’ aanmeldde. 
”Ik was bij dweilorkekst Over de 
Rooie begonnen, maar wilde er 
ook iets serieus bij, om wat bij te 
leren. Dat doe ik sindsdien nog 
iedere maandag. En vanaf dag 
één was ik welkom, Sint Hubertus 
is heel open en toegankelijk, 
iedereen wordt vlot opgevangen. 
Het mooie is ook dat, bijvoor-
beeld na een concours, alles door 
elkaar loopt. Je staat niet alleen 
bij je eigen sectie, maar ook bij 
vendeliers en schutters.”

Binnen dat grote geheel is er 
toch een speciaal plekje voor 
de slagwerkers. Niet alleen bin-
nen St. Hubertus, maar in de 
hele ’beroepsgroep’. Het is soms 
alsof er een onzichtbare band 
bestaat tussen al die muzikanten. 
”Het gebeurt weleens dat er na 
een concours één trom begint 
te spelen en dat de rest daarop 
inhaakt. Langzaam zie je zich dat 
dan door de tent verspreiden en 
dat geeft gelijk een lekkere sfeer. 
Dan staat binnen de kortste 
keren de hele tent op de kop,” 
vertelt Nijland. 
Voor hem en zijn collega’s 
bovendien een heerlijke uitlaat-
klep om even fijn los te gaan op 
de trom. ”Dan is het even lekker 
erop klappen. Want dat mag niet 
altijd onderweg.”

Kermis bij St. Hubertus

’Lekker erop klappen, dat mag 
niet altijd onderweg’
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Vrijdag 6 juli
19.30 uur   CONCERT jeugdorkest en Drumfanfare met na afloop veurgleuien 

voor de kermis met DJ RJB SOUND

Zaterdag 7 juli
 16.00 uur  Opening FAMILIEKERMIS
 16.30 uur   OFFICIËLE OPENING bij de SCHUTTERSMAST bij kruising 
   Sassenstraat/Debbeshoek met medewerking van
   Sint Hubertus, St. Joris en De Eendracht
 19.00 uur   Feest in de tent met FREELINE
  
Zondag 8 juli
 13.00 uur  Familiekermis geopend
 13.00 uur  Live muziek van DUO DOUBLE HOME
 14.00 uur   RONDGANG door het centrum van Ulft

M.m.v. Sint Antonius Lengel, aansluitend vendelhulde.  
 20.00 uur  Feestavond met KATZMAV
 
Maandag 9 juli
 6.00 uur  REVEILLE door Schuttersgilde Sint Hubertus
 12.00 uur  KERMIS KONINGSCHIETEN met FREELINE
 13.00 uur  Familiekermis geopend 
 19.30 uur  SOULAR VIBE & THE GALAXY HORNS
  
Dinsdag 10 juli
 14.00 uur  Familiekermis geopend
 16.00 uur  Feest met DJ RAYMOND

 

Grotefamiliekermis en feesttent op het Kennedyplein.GRATIS ENTREE!!

affiche 2018.indd   1 19-06-18   21:22

Robert Marcus (links) en Chris Nijland.



Routebeschrijving

1. START Drukkerij de IJselstroom
2. RA ’t Goor
3. RA Fietspad (na Kempers Meubelen)
4. T-splitsing LA Zeskamp, vervolg fi etspaadje
5. RA  Ettenseweg
6. LA fi etspad (direct na de kerk) (Speeltuinpad)
7. Vervolg  brug en viaduct over (Over de IJssel)
8. Voorrangsweg RA Ulftseweg
9. Direct LA Boterweg
10. RA  Pr. Bernhardstraat
11. LA Korenweg
12. RA Voorrangsweg Berkenlaan
13. LA Kapelweg
14. RA Geurinkstraat (gedeeltelijk onverhard)
15. LA Toldijk
16. RA zandpad (Flipsestraat)
17. T-splitsing LA Kroezendijk
18. Voorrangsweg RA Kapelweg
19. LA Wissinklaan
20. Voorrangsweg oversteken 
 (vervolg Keurhorsterweg)
21. Voorrangsweg LA Gendringseweg
22. LA Hengeveldweg (zandpad)
23. Kruising RA vervolg Hengeveldweg

24. Kruising verharde weg RA (Brassendijk)
25. LA Schooldijk                                             
26. LA Halteweg
27. T-splitsing RA Varsseveldsestraatweg (fi etspad)
28. Na ca 100 mtr LA Weversborgdijk (zandpad, 
 wordt verharde weg)
29. RA Seinsdijk
30. T-splitsing LA Beunkdijk
31. RA Welpshofweg
32. Kruising verharde weg RA (Vellegendijk) 
33. T-splitsing RA Boterweg, brug over, 
 vervolg Vellingendijk
34. Na ca 150 mtr LA, zandpad met blauw 
 bruggetje, RA volgen (Pakkebierweg)
35. RA Elshoekweg
36. Slatdijk oversteken, vervolg Elshoekweg
--------------------------------------------------------------
Verkorte route:
36a. RA Slatdijk
37a. T-splitsing fi etspad RA
38a. Direct daarna rotonde LA Gendringseweg
39a. Spoor over
40a. LA Akkermateweg
41a. RA 2-sporenpad
42a. Verharde weg oversteken, vervolg rechtdoor smal 

fi etspaadje
43a. Einde pad schuin rechtdoor verharde weg (Veld-

weg)
44a. RA Huisstededijk, vervolg onverharde weg
 wordt Teubenweg
Vervolg normale route bij nr. 70
--------------------------------------------------------------
37. Voorrangsweg oversteken, vervolg Elshoekweg
38. LA Hazekampweg, gedeeltelijk verhard, 
 vervolg rechtdoor smal paadje
39. Verharde weg RA (Romienendiek)
40. Voorrangsweg oversteken LET OP, 
 vervolg Berkenhovestraat
41. LA Brukterenstraat
42. Voorrangsweg RA Lichtenvoordsestraatweg
43. Voorrangsweg LA Oosterkerkstraat
44. RA Klokkengat, rechts aanhouden
45. LA Prinsenstraat
46. Direct weer RA Frederikspad
47. Rechtdoor tussen de paaltjes door Markt       
48.  Bij snackbar Stegers tussen de paaltjes door LA, 

vervolg Hoge Blik
49. Parkeerterrein oversteken
50. T-splitsing LA (Herenstraat)
51. RA Haartsestraat, 
52. Voorrangsweg oversteken, 
 vervolg Haartsestraat
53. Splitsing links aanhouden Oranjelaan 
 (doodlopende weg), vervolg Smeeslaantje 
 (fi etspaadje)
54. RA Nannielaantje
55. T-splitsing LA Haartsestraat, 
 vervolg Haartseweg
56. Rechts aanhouden Haartseweg       
57. Spoor over, direct daarna bij slagboom RA
 bospad, rechts aanhouden
58. LA Loohuisweg (zandweg)
59. RA Ringelkampsweg, daarna rechts aanhouden 

(verharde weg)

60. T-splitsing LA Kriegerdijk
61. RA Veenhuisweg, wordt zandpad
62. Direct weer RA Slaadijk (verharde weg)
63. Direct weer LA Legtersdijk, vervolg 
 Hondorpweg                                          
64. Voorrangsweg oversteken (LET OP), dan RA 

fi etspad/paralelweg)
65. LA Brethouwerweg
66. T-splitsing  LA Wikkerinkweg
67. Voorrangsweg oversteken, vervolg 
 Klokkemakersweg
68. RA Veldweg
69. LA Huisstededijk, vervolg onverharde weg
 wordt Teubenweg
70. T-splitsing LA Giebinkslat
71. Vervolg Westendorpweg
72. RA Welskerveen, vervolg Spekkendijk
73. LA Hoge Heurnseweg
74. RA Nellisstraat
75. LA Kerkpad
76. Voorrangsweg RA (verharde weg, Stegerdijk)
77. Voorrangsweg LA Lage Heurnseweg
78. RA Sniedersdijk
79. Voorrangsweg oversteken, vervolg Demkespad
80. Verharde weg RA  (Beggelderdijk)
81. Vervolg Beggelderpad
82. Voorrangsweg oversteken
83. T-splitsing LA
84. Verharde weg oversteken
85. T-splitsing RA
86. T-splitsing  LA verharde weg 
 (Breedenbroekseweg)
87. RA Plantenweg
88. RA Grensweg 
89. Vervolg fi etspad aan de linkerzijde van de weg 
90. Einde fi etspad LA (brede zandweg)
91. Kruising RA 
92. Kruising rechtdoor
93. RA verharde weg
94. LA bij afvalbak en slagboom (2e pad links)
95. Brug over, daarna direct RA (betonnen fi etspad)
96. Voorrangsweg oversteken LET OP, vervolg beton-

nen fi etspad
97. Einde fi etspad RA (Cappettilaan)
98. RA fi etspad (bij rood witte paaltjes)
99. Fietspad rechts blijven volgen, na de sluis LA 

zandpad, daarna RA, vervolg verhard fi etspad
100. Bij de brug RA, daarna direct weer LA voorrangs-

weg oversteken
101. Direct weer LA fi etspad             
102. Einde fi etspad LA Speeltuinpad
103. Voorrangsweg oversteken, vervolg Schoolstraat
104. T-splitsing RA Hogeweg
105. LA Vogelenzangweg
106. RA Buizerdweg
107. 1e weg RA Buizerdweg
108. RA ’t Goor
109. EINDE Drukkerij de IJselstroom

Fietsroute 2018
We starten zoals afgelopen jaren bij de IJselstroom aan 
’t Goor 55A in Ulft. We blijven dit jaar in eigen land en 
zoals elk jaar ook weer over onverharde wegen en paden, 
die afhankelijk van het weer op enkele plekken wat rul of 
juist modderig kunnen zijn, maar over het algemeen goed 
begaanbaar. De route is ± 55 km lang. We hebben ook een 
verkorte route aangegeven die ± 45 km lang is, waarbij u 
wel het mooiste stuk van de route mist, evenals enkele 
foto’s die namelijk allemaal op de lange route gemaakt 
zijn.

We ontdekken dit jaar weer een mooi stuk Achterhoek. 
Langs de route staan verschillende banken en er zijn 
onderweg ook verschillende horecagelegenheden ( ) te 
vinden (niet alle horeca is elke dag open). Ook moet u op 
enkele plaatsen een drukke weg oversteken, kijk daarbij 
goed uit! 

De routebeschrijving is zo duidelijk mogelijk, zodat u 
goed op de foto’s kunt letten.
De foto’s zijn genomen langs de route en in willekeurige 
volgorde afgedrukt. Zoek tijdens de tocht de goede volg-
orde van de onderwerpen en vul deze in.
Bijv.: 1 = foto D, 2 = foto G, 3 = foto M etc.
Alle onderwerpen bevinden zich rechts van de weg.

Neem rustig de tijd, de oplossing hoeft namelijk pas uiter-
lijk 7 oktober 2018 te worden ingeleverd in de brievenbus 
aan ’t Goor 55A, het eindpunt van de route. 

Elke deelnemer aan de fietstocht mag een oplossing     
inleveren en dingt mee naar een van de waardebonnen die 
door de Ulftse Krant beschikbaar worden gesteld. 

Wij wensen iedereen veel fietsplezier.

PS: Eventuele wegwerkzaamheden of wijzigingen worden 
op de website geplaatst. www.ulftsekrant.nl

Uw oplossing:
  1 = foto  ................. 13 = foto ..................
  2 = foto  ................. 14 = foto ..................
  3 = foto  ................. 15 = foto ..................
  4 = foto  ................. 16 = foto ..................
  5 = foto  ................. 17 = foto ..................
  6 = foto  ................. 18 = foto ..................
  7 = foto  ................. 19 = foto ..................
  8 = foto  ................. 20 = foto ..................
  9 = foto  ................. 21 = foto ..................
 10 = foto  ................. 22 = foto  ..................
 11 = foto  ................. 23 = foto  ..................
 12 = foto  ................. 24 = foto  ..................

Naam  ...................................................................
Adres  ...................................................................
Woonplaats  .........................................................

Fiets mee met
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Effe met de fuut in ʻt gres enEffe met de fuut in t gres en
genieten van: genieten van: 

Een koud biertje van de tapEen koud biertje van de tap
ʻ t Halve haantje t Halve haantje

Een ijsje Een ijsje 
Zomerse gerechtenZomerse gerechten

              Grensweg 13,               Grensweg 13,               Grensweg 13,               Grensweg 13,               Grensweg 13, 
7083 AM Voorst- Gendringen

                    
7083 AM Voorst- Gendringen7083 AM Voorst- Gendringen

                    0315-681262  wwww.vanhal.nu

 Pauze!!Zadelpijn?
Maak nu een afspraak met ons 
voor een zadelmeting op maat.
Dan wordt fietsen 
voor u ook weer 
een plezier.

F.B. Deurvorststraat 18 - ULFT
Tel. 0315 - 681448 

www.rijwielhandelfrazer.nl
E-BIKE TESTDAG!

Zaterdag 13 mei 2017 (8.30 uur tot 16.00 uur)

Bij deze actie is geen inruil mogelijk!

Koop op 13 mei 2017 een nieuwe elektrische
fiets en betaal geen B.T.W. bijvoorbeeld:
Gazelle Orange C7 HF van 1999,- voor 1652,-

Gazelle Cadis van 2399,- voor 1982,-

Zaterdag 13 mei 2017 

Diamant Fietsendrager Pro User SG2
 van 429,- voor 300,-

Zaterdag 13 mei 2017 

OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP

Het boerenijsje heeft een

GRATIS IJSJE
voor iedere bezoeker

F.B. Deurvorststraat 18 · 7071 BJ Ulft · Tel. 0315-681448

www.rijwielhandelfrazer.nl

INCLUSIEF OPBERGTAS

Fietsbril
met extra gele en transparante lenzen 

van 39,95,- voor 19,95

Fietsbril Dubbele fi etstas
 van 69,95,-
voor 34,95

OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP     OP=OP

BT Frazer - A4 Flyer v3.indd   1 25-04-17   14:07



Afdrukken op beter 
papier en plattegronden 

zijn voor € 1,- p.st. 
verkrijgbaar bij 

Drukkerij IJselstroom
’t Goor 55A - Ulft 

Openingstijden: ma. t/m vr. 
8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur
Let op zaterdag en zondag gesloten. 

Wegens vakantie gesloten 
van 30 juli t/m 10 augustus,

de routes zijn dan verkrijgbaar bij
de VVV op het DRU Industriepark
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Van oudsher speelt muziek een belang-
rijke rol bij schuttersgilde Sint Joris en 
de Polse kermis. De afgelopen jaren is 
de Perfect Showband kind aan huis op 
de Pol, daarvoor fungeerde Les Cigales 
als de vaste kermisband. Dit keer staan 
ze er allebei: de Perfect Showband krijgt 
op dinsdag gezelschap van Les Cigales. 
Daarnaast krijgt DJ. I.M op zaterdag de 
kans om voor eigen publiek zijn eigen dj-
set te draaien. 

Daarmee verbindt de muziek generaties 
op de Pol. Ieder op hun eigen manier 
kijken Djim Molenaar (18) en Ben van 
Toor (67) van Les Cigales met net zo veel 
enthousiasme vooruit op hun optreden 
tijdens de Polse kermis. De organisatie is 
er minstens zo blij mee: ”We hebben de 
muziek zo heel breed kunnen trekken,” 
vertelt Jurgen Weijl. ”Naast de Perfect 
Showband speelt op dinsdag het legen-
darische Les Cigales. En Djim was al 
vaste gast op de vrijdagavond tijdens de 
Teenparty. De afgelopen jaren draaide hij 
buiten tijdens de pauze ook loungemuziek 
en nu mag hij weer op de mainstage.”

Twee jaar geleden was dat voor DJ. I.M 
nog een gigantische verrassing. De jonge 
dj was toen naar de Pol gekomen om 
het buitengedeelte voor zijn rekening te 
nemen. Op de avond zelf kreeg hij echter 
van Danielle Hermsen te horen dat hij, 
tussen de sets van de Perfect Showband 
door, in de feesttent kon gaan draaien. 
”Ze zei ’Djim, je mag zo het podium op’.
Ik heb het wel tien keer nagevraagd: 
heb ik dat echt goed verstaan?” Maar de 
Ulftenaar had het echt goed verstaan. En 
hij denkt er met veel genoegen aan terug. 
”Dat was die eerste keer echt spannend. 
Ik werd gelijk voor de leeuwen gegooid. 
Ik had niet eens tijd om zenuwachtig te 
worden, gelukkig maar. Ik stond daar voor 
2000 of 2500 man, bijna niet te bevatten. 
Met mijn eigen draaitafel op het podium 
in de kermistent, geweldig.” Dit jaar wor-
den zijn succesvolle optredens beloond 

met een upgrade en krijgt hij op zater-
dag daadwerkelijk zijn eigen sets, naast 
de Perfect Showband. Zij krijgen op 
dinsdagavond vanaf 21.00 uur bovendien 
gezelschap van de ervaren rotten van Les 
Cigales. Ben van Toor en zijn kompanen 
pakten het optreden in 2014 weer op tij-
dens de DKL Party, keerden afgelopen 
winter in het kader van het 25-jarig jubi-
leum van de Perfect Showband terug op  
de Pol en maken nu dan - eindelijk, 
volgens sommigen - ook weer hun opwach-
ting tijdens de kermis.

Toen het verzoek kwam, hoefden de band-
leden niet lang na te denken. ”Het is voor 
ons een feest om samen nog te kunnen 
doen wat we graag doen,” verklaart Van 
Toor. De ’generale repetitie’ afgelopen 
december beviel in ieder geval uitste-
kend. ”Het had al jaren gebroeid: zou 
Les Cigales nog een keer terugkeren 
op de Pol? Het jubileum van de Perfect 
Showband was een mooie aanleiding.”  

De routiniers overtuigden die avond jong 
en oud ervan dat ze het nog niet verleerd 
waren. ”We hebben in het verleden op de 
bruiloft gespeeld bij mensen, van wie nu 
de kinderen in het publiek stonden. Hun 
ouders hadden al die jaren gedramd dat 
Les Cigales zo goed was, nu konden ze ons 
zelf aan het werk zien.”
De ’oudjes’ gaan ondertussen met hun tijd 
mee: ”We kwamen tot de conclusie dat er 
in ons repertoire wel heel veel rock zat. 

Misschien gooien we er ook wel een klein 
feestnummertje tussendoor om de boel op 
de kop te krijgen.” 

De zaal op de kop krijgen, dat is ook Djim 
van plan. ”Het is een mooi vooruitzicht. 
Er stonden de vorige keren veel vrien-
den van me vooraan, dat is wel bijzonder. 
Vorig jaar had ik zenuwen, nu heb ik zin, 
om mijn vrienden en bekenden te laten 
zien wat ik kan.”

Kermis bij St. Joris:

Muziek verbindt generaties op de Pol

Schuttersgilde
St. Joris

POLSEKERMIS.COMPOLSEKERMIS.COM
Clubgebouw alle kermisdagen geopend, m.u.v. de dinsdagmiddag.
Leden hebben tot 21.00 uur gegarandeerde toegang op VERTOON VAN LIDMAATSCHAPSKAART.

7 - 8 - 9 -10 juli 2018
Zaterdagmorgen 9.00 - 12.00 uur: 
”Van Mo’jn tot Goedgoan” Optimaal FM

 
met de Polse Kermis T-shirt Trofee uitreiking.

Zaterdagmiddag 16.30 uur 
De officiële opening van de Ulftse Kermis

Maandag  Vogelschieten vanaf 9.30 uur. 
Voor deelname eigen en geldig ID-bewijs vereist.

Dinsdag  Vanaf 11.00 uur: 
Vogelknuppelen, jeugdkoningschieten, 
en verschillende schietdisciplines.
Om 12:30u aandacht voor de allerkleinsten!

‘s Avonds feesttent open:
Zaterdag en zondag 19.30 uur
Maandag en dinsdag 20.00 uur

POLSE
Perfect

Showband

Polse Kermis Muziek

gastoptredens van:
&

Perfect Showband

design by Jurgen W
eijl

KERMIS
met de drie Ulftse gilden midden in Ulft.

gast-optredens

van DJIM en

DJIM
Les Cigales

Les Cigales

(dinsdagavond)

Wist u dat:
•  Zaterdagmorgen de Polse Kermis T-shirt Trofee verkiezingen worden gehouden.
•  Er, door dezelfde grotere tent als vorige jaren, ’s avonds weer voldoende moge-

lijkheden voor betalende bezoekers zijn.
• De Perfect Showband er weer veel zin in heeft en dat ook DJIM van de partij is.
• Dinsdagavond om 21.00 uur er een uniek gastoptreden is van de formatie van 

weleer: Les Cigales.
• Jongeren onder de zestien maandag en dinsdag overdag wél welkom zijn.
• Foto’s van de kermis altijd te vinden zijn op de website: www.polsekermis.com 

en Facebook.
• Als je geen zin hebt om in de rij te staan, dat je voor en tijdens de kermis lid kan 

worden.
• Je op het ’buitenzitje’ verse kwaliteits koffie kunt drinken en de band kunt zien.
• Op dinsdagmiddag tegen 12.30 uur speciaal aandacht wordt besteed aan de 

allerkleinsten.
• De vereniging er blij mee is dat iedereen netjes buiten rookt.
• Voor de rokers er een buitenterrein is en speciale tenten worden neergezet.
• De tent al op woensdag wordt opgebouwd en dat veel mensen stiekem al even 

komen kijken.
• Het opbouwen van de tent weer live te volgen zal zijn op de webcam.
• Dat heel veel mensen al zin hebben in de Polse Kermis.
• ….. het gewoon weer ”Pols gezellig” wordt!

Meer informatie op website: www.polsekermis.com of instagram/polsekermis

DJ Djim Molenaar en Ben van Toor bij St Joris.

Wist-u-datjes van de Polse Kermis
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Na de ’geschlaagde’ eerste editie 
van vorig jaar wordt er op zater-
dag 14 juli weer een Schlager-
nacht georganiseerd bij open-
luchttheater Engbergen. Michel 
Wolsink krijgt ditmaal gezelschap 
van Alex Baumgartner, Romy 
en Edith Prock. De Iseldonkse 
Muzikanten zorgen voor de op-
warming vanaf 19.00 uur.

De organisatie van de Schlager-
nacht Engbergen is in handen van 
Peter Rulof, die op het podium 
de presentatie van de avond voor 
zijn rekening neemt en Michel 
Wolsink, die uiteraard weer een 
van de optredende artiesten is. 
Al gauw werd vorig jaar duidelijk 
dat de geslaagde Schlagernacht 
voor herhaling vatbaar was.
 
De Duitse avond op Engbergen 
was dan ook een idee waar 
Wolsink en Rulof al even mee 
rondliepen. ”Het viel Michel en 
mij op dat er in het openlucht-
theater heel veel gebeurt op 
muzikaal gebied, van Engels tot 
instrumentaal. Maar er was nog 
geen Duitstalige avond, terwijl 
we hier toch pal aan de grens zit-
ten en veel mensen op televisie 
graag naar Duitse muziek kij-
ken,” vertelt Rulof. ”En dan is er 
op Engbergen ook nog eens een 
akoestiek die je nergens anders 
aantreft.”
Die combinatie bezorgde vorig 
jaar honderden mensen een 
geweldige avond, die op 14 juli 
nog eens dunnetjes wordt over-
gedaan met grote namen uit de 
schlagerwereld. 

De uit Oostenrijk afkomstige 
Alex Baumgartner was al twee 
keer te gast bij Immer wieder son-
ntags op de ARD, Romy, wereld-
beroemd in Beieren, verschijnt 
wekelijks op tv bij Melodie TV 
en Edith Pronck timmert al veer-
tig jaar aan de weg. Dit drietal 
treedt net als gastheer Wolsink 
zowel voor als na de pauze op.

Informatie over de kaartverkoop: 
openluchttheater-engbergen.nl

Schlagernacht keert 
terug op Engbergen

Al ruim 10 jaar zorgt Brandbeveiligings-
bedrijf Liebrand (BBL) uit Ulft ervoor 
dat bedrijven in heel Nederland alles op 
het gebied van brandveiligheid in orde 
hebben. Eigenaar Robert Liebrand en zijn 
twee personeelsleden zijn door het hele 
land te vinden.  

Of het nu gaat om de levering van brand-
blussers, een vluchtplan, AED’s, BHV-
trainingen of noodverlichting: de experts 
van BBL weten er wel raad mee. ”We 
doen eigenlijk bijna alles op het gebied 
van brandveiligheid,” vertelt eigenaar 
Robert Liebrand. ”We werken voor scho-
len, transportbedrijven, gemeenten en 
andere bedrijven. De afgelopen maanden 
zijn we veel bezig met nieuwbouwprojec-
ten. Dan zijn we vanaf het begin betrok-
ken bij het bouwproces om te zorgen voor 
een brandveilig pand.” 
En daarvoor reizen de mannen van BBL 
het hele land door. ”Natuurlijk hebben 
we hier in de regio veel klanten,” verdui-
delijkt Liebrand. ”De gunfactor is hier in 
de buurt sterk en wij hebben het geluk 

dat we regionaal bekend zijn. Maar in de 
Randstad, Zeeland en Groningen komen 
we ook. Ik merk de laatste jaren steeds 
vaker dat veel grote bedrijven graag 
zakendoen met wat kleinere bedrijven als 
dat van ons. Ze vinden het fijn om altijd 
één contactpersoon te hebben en zo snel 
beslissingen te nemen. Laatst nog koos 
een van de grootste autobedrijven van 
het land met meer dan 20 merken daarom 
voor ons.”
Om een pand brandveilig te houden is 
jaarlijks onderhoud voor onder andere 
de blusmiddelen belangrijk. ”Met de 
meeste klanten hebben we een langdurige 
relatie,” vertelt hij. ”Bij ons is het ook: 
afspraak is afspraak en dat wordt erg 
gewaardeerd. En ook al moeten we soms 
lang in de auto zitten: het is belangrijk om 
je gezicht te laten zien. Ik werk zelf ook 
volop mee. Die afwisseling vind ik leuk. 
Alleen maar achter de computer zitten is 
niks voor mij.” Wilt u meer weten over 
brandveiligheid voor uw bedrijf of instel-
ling? Kijk dan op: 
www.brandbeveiligingsbedrijf.nl

BBL: alles op het gebied van 
brandveiligheid Het was een moeilijk besluit, maar auto-

bedrijf Winkelhorst in Ulft stopt. Na bijna 
50 jaar is het familiebedrijf een begrip 
in Ulft, Gendringen en omstreken. Dat 
wordt even wennen. 

”Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan,” relativeert Freek Winkelhorst (70) 
de beslissing. ”Natuurlijk, het is wel moei-
lijk. We weten niet beter dan dat we het 
autobedrijf hebben. Maar na 50 jaar is het 
mooi geweest. Zeker nadat drie jaar gele-
den mijn vrouw overleed. En daarbij: ik 
heb ook de leeftijd.”

Daar is dochter Marijke, die samen met 
haar vriend Frits ook al meer dan 20 jaar 
actief is in de zaak, het mee eens. ”Er heeft 
zich een mooie kans aangediend doordat 
zich een koper heeft gemeld. Voor ons 
was het toen duidelijk. Met het oog op de 
toekomst en de nog steeds veranderende 
autobranche was dit voor ons de beste 
keuze. We dachten er al langer over na 
om er een punt achter te zetten. Dit is het 
goede moment.” 

Mooie tijd
Freek Winkel-
horst kijkt terug 
op een mooie tijd. 
”We begonnen in 
1969 in Ulft. We 
hebben er hier 
dus bijna 50 jaar 
opzitten. Ik moet 
wel zeggen dat er 
de laatste jaren 
veel veranderd 
is. Zeker met de 
manier waarop je 
auto’s repareert. 
Nu komt de com-
puter er vaak bij 
kijken, terwijl je 
eerder zelf nog 
wel eens wat 
kon uitproberen. 

Maar ik ben het vak altijd leuk blijven 
vinden. Anders was ik natuurlijk al wel 
eerder opgehouden.”

Verder kijken
En nu dan? Winkelhorst weet het nog 
niet. ”We gaan eerst alles zo goed moge-
lijk afronden en dan bekijken we daarna 
wat we doen. Het bedrijf was zowel mijn 
hobby als mijn werk. Dat valt weg. Wat 
er op ons pad komt, zien we wel.” En dan 
met een lach: ”Ik krijg nu in ieder geval 
wel tijd om alle foto’s die ik door de jaren 
heen verzameld heb eens uit te zoeken.” 

Ook bij Marijke en haar vriend, al tien 
jaar monteur bij het bedrijf, gaat het roer 
om. ”Wij moeten wat anders vinden,” ver-
telt ze. ”Maar nu ligt de prioriteit bij de 
klanten die we nog kunnen helpen. En dat 
doen we ook graag want sommige klanten 
komen hier al meer dan veertig jaar. Dat 
maakt het voor ons speciaal. Daar heb-
ben we het uiteindelijk al die jaren voor 
gedaan.” 

Autobedrijf Winkelhorst stopt

V.l.n.r. Eric Boelhouwer, Robert Liebrand en Mark Krukkert

Renée Jansen-Migchelbrink (31) 
neemt Quattro Uitzendbureau 
over van haar ouders Hans en 
Hilde Migchelbrink. Geleidelijk. 
Want eerst werken ze met z’n 
drieën nog verder. ”Nu is de tijd 
rijp.”

”Ik heb er veel zin in,” vertelt 
Renée vanuit het kantoor aan de 
F.B. Deurvorstraat in Ulft. ”Nu 
werk ik nog bij een ander bedrijf 
en zit daar in de afrondende fase. 
Daarna kan ik me volledig focus-
sen op Quattro. De afgelopen 
jaren draai ik al mee met mijn 
ouders, dus ik ben eigenlijk al 
ingewerkt.” Sterker nog. Al sinds 
haar 14e helpt Renée met de 
boekhouding en ze heeft de 
benodigde diploma’s voor het 
uitzendwezen al jaren in haar 
bezit. 

Ook voor moeder Hilde is de 
overname daarom een logische 
vervolgstap. ”Renée is er nu 
helemaal klaar voor,” zegt ze. 
”Het zakelijke zit erin, ze kan 
snel schakelen en ze heeft ook 
de nodige ervaring opgedaan 
bij het bedrijf waar ze nu werkt. 
Daarnaast vindt ze het leuk, dat 
is natuurlijk het belangrijkst.” 

Het roer om? 
En? Gaat er veel veranderen nu 
Renée het stokje overneemt? 
”Ik ga natuurlijk wel wat dingen  
naar mijn eigen hand zetten, 
maar dat zal langzaam gaan,” 
vertelt de toekomstige eigenaar. 
”Mijn ouders hebben natuurlijk 
hun klantenbestand opgebouwd 
omdat ze het goed doen. Het zou 
niet slim zijn om het dan ineens 
helemaal anders te gaan doen. 

Maar we zijn een betrekkelijk 
klein bureau, dus we moeten ons 
wel blijven onderscheiden.” 

Van de straat
Dertig jaar geleden begon Hans 
Migchelbrink in Ulft met Quattro 
Uitzendbureau. En in die tijd is 
er veel veranderd. Hilde, die na 
enkele jaren ook fulltime aan de 
slag ging bij Quattro weet het 
nog goed. ”Hans plukte in de 
beginjaren gewoon mensen van 
straat,” blikt ze lachend terug. 
”Als ze overdag buiten lopen, 
hebben ze vast geen werk, dacht 
hij. En vaak klopte dat ook nog. 
Zo hebben we veel mensen aan 
werk geholpen. Het was natuur-
lijk een andere tijd. Nu werkt dat 
niet meer zo.” 

Kantoor
En dat gebeurde altijd vanuit 
het vertrouwde kantoor aan de 
F.B. Deurvorststraat 9 in Ulft. 
”We hebben destijds de muren 
gesaust en de goedkoopste vloer-
bedekking erin gelegd. Als meu-
bilair hadden we een bureau van 
vaders kamer en een keuken-
stoel. Zo konden we beginnen en 
moesten we aan klanten zien te 
komen. We hebben, zeker in het 
begin, 7 dagen per week gewerkt, 
maar het is mede daardoor wel 
gelukt. Wij vinden het dan ook 
heel leuk dat Renée het nu 
overneemt in plaats van dat het 
bedrijf verkocht wordt. En wij? 
Wij gaan langzaamaan een stapje 
terugdoen en houden dan tijd 
over voor andere leuke dingen, 
zoals de kleinkinderen.” 

Renée aan het roer bij Quattro 
Uitzendbureau 

Freek Winkhorst met zijn dochter Marijke.

Renée, Hilde en Hans Migchelbrink.

Michel Wolsink.
(foto Michel Wolsink)
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Bij schutterij de Eendracht 
werd de afgelopen weken hard 
gewerkt in voorbereiding op de 
kermis van komend weekend. 
Maar ondertussen wordt op de 
achtergrond ook al veel aandacht 
besteed aan de zomer van 2020. 
Dan bestaat de Eendracht 100 
jaar en moet er op het Zwarte 
Plein een spiksplinternieuw ge-
bouw met een breed maatschap-
pelijke functie staan.

Het toekomstige onderkomen 
moet voldoen aan de eisen van de 
moderne tijd, maar de Eendracht 
grijpt tegelijkertijd terug op het 
verleden: het schuttersgebouw 
wordt gebouwd in de stijl van 
de school die op deze plek heeft 
gestaan. ”Die foto is van rond 
1933 en is ook hier gemaakt. Het 
ontwerp van het nieuwe gebouw 
is hierop geïnspireerd. Dat is ook 
de opdracht die we de architect 
mee hebben gegeven,” vertelt 
Theo Overgoor, als opvolger 
van Tonnie Schreur de nieuwe 
voorzitter van de Eendracht. 
’Bouwen aan de toekomst’ is 
niet voor niets het thema van de 
schutterij dit jaar.

Dat slaat overigens niet alleen 
op de bouwplannen, zegt secre-
taris Ada Koenders. ”Bouwen 
aan de toekomst betekent ook 
dat we graag meer jeugd erbij 
zouden krijgen. Op ieder vlak 
zijn mensen welkom: vendeliers, 
bielemannen, muzikanten, noem 
maar op. Zodat de vereniging 
weer groei van onderaf krijgt.” 

Overgoor: ”Dat bouwen aan de 
toekomst doe je als vereniging 
natuurlijk altijd. Maar nu krijgt 
het wel een mooie extra lading 
door de fysieke plannen.” Met 
die plannen legt de Eendracht 
zichzelf een behoorlijke uitda-
ging op, beseffen de voorzitter 
en de secretaris heel goed: het 
nieuwe schuttersgebouw komt 
op het Zwarte Plein op de plek 
van het oude gebouw aan de kant 
van het fietspad, daarna moet 
het huidige schuttersgebouw 
eraan geloven. En dat alles na 
de kermis van 2019 (want dan 
is het huidige gebouw nog no-
dig) en vóór de zomer van 2020, 
want dan viert de Eendracht het 
100-jarig jubileum. 

”Dus we moeten tussen twee 
kermissen twee gebouwen slo-
pen,” vat Overgoor lachend 
samen. Gelukkig, benadrukken 
Koenders en hij, kan de schut-
terij rekenen op veel hulp vanuit 
de Oerse samenleving. Het mes 
snijdt daarbij aan twee kanten, 
want het nieuwe schuttersge-
bouw wordt niet alleen van de 
Eendracht zelf. ”Het wordt echt 
een gebouw van Ulft-Noord. 
Wielerclub RTC De Wildt zit 
nu in het oude gebouw en krijgt 

waarschijnlijk ook weer een plek 
in het nieuwe onderkomen, maar 
neem ook bijvoorbeeld de koffie-
ochtend hier, voor mensen die   
alleen zitten. Het wordt niet      
alleen van de schutterij.”

Want dienstbaarheid is een van 
de belangrijkste uitgangspunten 
van een schutterij en dat wordt 
door de Eendracht nadrukkelijk 
in de praktijk gebracht. ”We zijn 
niet alleen met onszelf bezig,” 
zegt Overgoor. Koenders: ”En 
die maatschappelijke betrok-
ken-heid moet zich uiten in dat 
nieuwe gebouw.” De contacten 
met de omgeving zijn immers 
goed, ook (letterlijk) naast de 
deur. Nu de kerk verkocht is en 
de tuin van de pastorie dus niet 
meer beschikbaar is voor het vo-
gelknuppelen, kan de Eendracht 
terecht bij de buurman aan de 
andere kant, Bert Hobelman. 
”We vroegen het en hij zei direct: 
kom maar. Zonder er een secon-
de over te hoeven nadenken. 
Mooi.”

Een mooie beloning ook voor 
het werk dat gedaan wordt. ”We 
ondersteunen Koningsdag, de 
intocht van de avondvierdaag-
se, Huntenpop, de intocht van 
Sinterklaas. We hebben hier op 
het terrein het muziekevenement 
Oude IJsselstreek 65+. We zijn 
heel breed maatschappelijk be-
zig. Zo willen we ook in de Oerse 
samenleving staan. Kunnen we 
iets betekenen? Als het enigs-
zins kan, doen we dat gewoon.” 
Ondertussen wacht de Eendracht 
een fikse klus. ”Na de kermis van 
2019 gaan we beginnen, in mei 
2020 moet het klaar zijn. Daar 
gaan we zelf heel hard aan wer-
ken en gelukkig krijgen we veel 
steun vanuit de gemeenschap. 
Dat is een mooie wisselwerking.”

Kermis bij de Eendracht:

De Eendracht bouwt volop aan de toekomst

KERMISPROGRAMMA DE EENDRACHT
Zaterdag 7 juli: 
16.00 uur  Opening lunapark op het kermisterrein
16.30 uur  Opening van de kermis door Burgemeester Otwin van Dijk bij de
 schuttersmast (bij het Kroegje).
 Aansluitend gezamenlijke rondgang van de 3 schutterijen. 
20.00 uur  Tent open.
21.00 uur  Aanvang muziek van Callahan Clearwater Revival en aansluitend Filthy Treasure.

Zondag 8 juli:
09.30 uur  Schuttersviering met medewerking  van Schutterij ”De Eendracht” voor leden en  
 overleden leden in de feesttent.
13.45 uur  Rondgang en vogel ophalen m.m.v. Fanfare Kunst na Arbeid en als gastvereniging  
 Schuttersvereniging Willem Tell uit Silvolde.
 Route: Dr. Ariënsstraat – Schoolstraat – Hogeweg – Buizerdweg –  Kwartellaan –  
  Lijsterstraat – Hogeweg – straatje zonder naam – Roggestraat – Dr. Schaepman- 
 straat – Mgr. Nolenstraat – Kan. de Vriesstraat – Dr. Poelstraat – Dr. Ariënsstraat  
 - Kerkplein, aansluitend een vendelhulde aan Diaken Cor Peters, Gilderaad,   
 Koningspaar, Keizerspaar, Jeugdkoning, Knuppelkoningin en Oerse gemeenschap.
14.00 uur  Muziek in de feesttent van KALIBER en optredens van:
 Joey Hartkamp, Jannes, Dave van de Schuur

maandag 9 juli:
07.00 uur  Reveille Tamboerkorps.
08.30 uur  Ophalen Koningspaar.
10.00 uur  Vogelschieten: deelname voor leden vanaf 16 jaar en daarna
 Koningsschieten voor leden.
 Vanaf 10.00 uur muziek in de feesttent met KALIBER. 
19.00 uur  Afhalen van het nieuwe koningspaar door de schutterij en KNA. 
 Hierna inhuldiging van het Koningspaar in de feesttent.
20.00 uur  Muziek in de feesttent met KALIBER. 

Dinsdag 10 juli:
07.00 uur  Reveille Tamboerkorps.
08.30 uur  Ophalen koningspaar door de schutterij en KNA.
10.30 uur  Belschieten voor leden, Vogelschieten voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot  
 en met 16 jaar, Vogelknuppelen voor dames en meisjes vanaf 16 jaar in de tuin  
 bij de buren. Kruisboogschieten. Hieraan kan iedereen deelnemen vanaf 16 jaar.
 Vanaf 10.30 uur muziek in de feesttent met KALIBER. 
19.00 uur  Afhalen van het koningspaar door de schutterij.
20.00 uur  Muziek in de feesttent met KALIBER. 
22.30 uur  Fantastisch vuurwerk voor de Oerse gemeenschap.

Alle dagen vrij entree!
Wij wensen iedereen een OER gezellige kermis toe. 
Het bestuur

Theo Overgoor en Ada Koenders.
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Het stedeke Gendringen. Met op de voorgrond de 
Waag. De gracht en de brug naar de binnenstad. 
Gendringen had het allemaal. Maar was nooit een 
stad. De gracht was de schouwgraaf die voor de 
afwatering zorgde en liep vanaf het kluunpand via 
de Wesenthorst over de Pol om zo achter Oer in 
de Oude IJssel uit te monden. De Waag, de weeg-
brug van de oude boerenbond. Dat eens stond op 
het Prins Willem Alexanderplein. Links het pand 
van Te Pas en daarnaast de schuur de Oldheid. 
De foto is gemaakt omstreeks 1960.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige ver-
eniging. Neem contact op met Jan Tinnevelt, 
Valkenhof 4 te Ulft, tel. 686966 of Stef Hermsen, 
IJsselweg 29 te Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 3 september. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij 
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

1 juli: Oecumenische dienst en Warboel,    
 Openluchttheater Engbergen
1 juli: DKL party, Silvolde
1 juli: Rommelmarkt Dorpsplein, Etten
1 juli: Oude IJsselstreek Muziekevenement 65+,   
 Zwarte Plein Ulft
2 juli: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
2 juli: Steenovenconcert Ettens Mannenkoor en Harmonie  
 Ons Genoegen, Steenoven in Etten
6, 7 juli: Openluchtspel ’Rimpelingen’ in Sinderen
7-10 juli: Kermis Ulft
7 juli: Olde Kermis, Ulft
8 juli: VVV Zomerfietstocht, start Roode Leeuw, Terborg
15 juli: Rommel- en Vlooienmarkt Groot Nibbelink,   
 Sinderen
15 juli: VVV Zomerfietstocht, start De Buurman, Silvolde
16 juli: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
22 juli: VVV Zomerfietstocht, start Van Pallandthal,   
 Varsseveld
1 augustus: Rijbewijskeuringen, de Mulderije Ulft
5 augustus: VVV Zomerfietstocht, start Diekshuus, Gendringen
5 augustus: Achterhoek Spektakel Toer, DRU Industriepark,  
 Ulft
6 augustus: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
10 & 11 aug.: Huntenpop, DRU-Park, Ulft
12 augustus: VVV Zomerfietstocht, start Roode Leeuw, Terborg
16 augustus: Rommelmarkt Camping Slootermeer, Etten
19 augustus: Autocross Gendringen
20 augustus: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
25 augustus:  Jachthondenproef, KNJV Terborg, Engbergen
26 augustus: VVV Zomerfietstocht, start Van Pallandthal,   
 Varsseveld
1 september: 90 jarig jubileum V.V. Gendringen, IJsselweide 
1 september: 110 jarig jubileum SDOUC, IJsselweide

Veel transporten van Ulft 
naar Oost-Europa
Er wordt dertig jaar hulp ver-
leend in Oost-Europa, de 
Moeder Teresa Stichting in Ulft 
(MTSU) is als een van de groot-
ste particuliere hulporganisaties 
jaarlijks verantwoordelijk voor 
héél, héél veel hulp in met name 
Roemenië en Moldavië. In dit 
derde jubileumverhaal aandacht 
voor de hulptransporten en de 
winkels van de stichting.
Het lijkt zo vanzelfsprekend, 
maar de MTSU zendt jaarlijks 
ongeveer 300 kubieke meter 
kleding naar Oost-Europa. De 
stichting heeft een winkel in Ulft 
en ook in Oradea (Maica). Vele 
keren per jaar gaat er een vracht-
wagen vol met dozen gesorteerde 
kleding vanuit Ulft richting de 
Maica in Oradea, vanwaar de 
kleding wordt verspreid onder 
de doelgroep in de verschillende 
dorpen rond de stad.
Kleding is één van de vele 
manieren waarop de Moeder 
Teresa Stichting helpt. Goede 
tweedehandskleding wordt ge-
wassen (en soms hersteld) en in 
Ulft door vrijwilligers in dozen 
verpakt. Belangrijk daarbij is dat 
de stichting van mening is dat er 
alleen hele kledingstukken naar 
Roemenië kunnen worden ver-
stuurd, zelf zouden we het ook 

niet fijn vinden een jas met gaten 
van iemand te ontvangen. Bij de 
verstuurde kleding wordt onder-
scheid gemaakt tussen zomer- en 
winterkleding voor de dorpen, 
en tweedehands kleding die in 
de Maica verkocht wordt en een 
nieuw leven krijgt.  
De stichting koopt ook nieuwe 
kleding in, tegen een zo goed 
mogelijke prijs. De verkoop 
hiervan in de winkel in Ulft le-
vert geld op dat dan weer aan-
gewend wordt voor hulp en het 
financieren van bijvoorbeeld de 
hulptransporten. De winkel aan 
de Nijverheidsstraat herbergt 
verrassende kledingstukken, 
waar veel mensen een kijkje 
komen nemen. De transporten 
bestaan doorgaans niet alleen uit 
kleding, ook wordt er regelmatig 
een transport geladen met bij-
voorbeeld ziekenhuisattributen, 
bedden, schoolspullen als bank-
jes en stoelen of hout voor de 
winterperiode. Dit hout wordt in 
Roemenië verspreid in het kader 
van de jaarlijkse winteractie om 
zodoende de honderden Roma-
families in de verschillende en-
claves rond Oradea de mogelijk-
heid te geven te kunnen koken. 
Zo maakt zelfs een simpel stuk 
hout uit Ulft al het verschil in een 
gebied 1500 kilometer van huis, 
met dank aan de MTSU.

Moeder Teresa Stichting

De Ulftse Galerie bij de Boeken 
maakt haar internationale statis 
meer dan waar. Van 16 juli tot 5 
september exposeert de Poolse 
Violetta Wakolbinger. Zij werd 
in Opole in Polen geboren 
(1972). Tegenwoordig woont en 
werkt zij in Asten (Oostenrijk).  

Violetta was deelneemster aan 
Huntenkunst. Er is een hechte 
samenwerking tussen de galerie 
en deze organisatie. Juist deze 
samenwerking vergroot voor 
beide stichtingen hun mogelijk-
heden. Voor de kunstenaars van 
Huntenkunst betekent het een 
extra kans om in de galerie te ex-
poseren.  Voor de galerie is het 
voordeel, dat de exposanten door 
een internationaal deskundige 
commissie goed gekeurd zijn en 
staan de exposities daarom voor 
kwaliteit. 

Architectonische foto’s
Violetta werd op de academie in 
het Oostenrijkse Linz in het vak 
fotografie opgeleid. Naast foto-
graferen houdt zij zich bezig met 

het filmen en het maken van in-
stallaties. De academie van Linz 
legt het accent op architectuur, 
hetgeen in haar foto’s duidelijk 
terug te vinden is. Ruimtelijkheid 
speelt bij haar foto’s een grote 
rol. Zowel gebouwen in het land-
schap als interieurs nemen op 
een opmerkelijke manier ruimte 
in. 

Provocerende titel
De expositie heeft een provo-
cerende titel  gekregen en wel 
’Onderdompelen: betreden op 
eigen risico’.  De bezoeker wordt 
gewaarschuwd voor wat de foto’s 
te weeg kunnen brengen. Het 
komt er op aan of je door de fo-
to’s gegrepen wordt. Raak je in 
de ban , ga je er volledig  in op? 
Open vragen. Gaan de foto’s je 
gevoel bepalen, voel je letterlijk 
in haar gefotografeerde ruimte 
staan? In ieder geval zullen de 
foto’s met hun eigen sfeer en uit-
straling  in de zomermaanden de 
ruimte van Galerie bij de Boeken 
bepalen, waardoor de galerie 
haar sfeer gekregen heeft. 

Poolse fotograaf in 
Galerie bij de Boeken

Restaurant Il Caminetto 
Anholt
René Thus, Middelgraaf 25 
in Ulft.

Restaurtant van Hal in Voorst
Thea Vreeman, Wezelhof 26 in 
Silvolde.

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
M. van der Heiden, 
De Bryde 25 in Netterden.

Restaurant de Roode Leeuw 
in Terborg
Thea Sinderdinck, 
Bongersstraat 227 in Ulft.

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
Anita Wijnhoven, 
Klompendijk 7 in Etten.

Restaurant De Buurman in 
Silvolde
Ans Schepers, Majoraan 1 
in Gendringen,

De Ulftse Krant feliciteert 
alle prijswinnaars met hun 
gewonnen prijzen. Zij krij-
gen hun prijs binnenkort 
thuis gestuurd.

In de vaderdagkrant stond 
weer een restaurantpuzzel. 
Uit de vele inzenders zijn on-
derstaande winnaars geloot, 
zij winnen een waardebon 
t.w.v. 25 euro te besteden bij 
onderstaande restaurants.

Oplossingen 
Restaurant-

puzzel




